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Extended Abstract 

Introduction 

Today, with the growing population and the expansion of cities, assessing the quality of urban 

life is of great importance. These evaluations give organizations and city managers a good 

perspective for future planning and budget allocation. In the meantime, there are various 

methods for assessing the urban quality of life, among which the combined use of GIS-MCDA 

can provide an assessment of the quality of urban life with unique capabilities of GIS. 

 
Methodology 
In this study, OWA method, which is one of the multi-criteria decision-making methods with 

two local and global approaches, was used to evaluate the quality of urban life. OWA is a 

method in which multi-criteria analysis is performed based on multiple and contradictory 

criteria and the best solution is selected. In fact, the OWA method is a risk-based approach in 

MCDA. In other words, this method introduces a new concept of Boolean decision-making 

method and weighted linear combination that has different degrees of risk (risk-taking). The 

OWA operation develops a variety of strategies, from the highly pessimistic mode defined in 

AND to the highly optimistic mode defined as OR in Boolean logic. The risk level can be 

adjusted by determining the degree of ORness from 0 to 1. 

 
Results and discussion 
To select the evaluation criteria, first the available resources in this field were examined and 

then the opinions of experts were collected. Because local conditions are different and people in 

different places may have different criteria for the quality of life, similar criteria were combined 

and criteria were localized. Finally, these data were collected in six layers including: traffic, 

population density, access to green space, access to health services, sidewalk condition and air 

pollution. Then, the weights of each layer were calculated using the AHP method with an 

inconsistency rate of 0.08. In the second phase, raster layers with pixels of 15, 30 and 60 were 

obtained, each of which covers an area of 225, 900 and 3600 square meters, respectively. This 

change in the size of different pixels and its sizes was calculated according to the area of each 
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neighborhood and reaching the appropriate pixel size for the study area. The reason for this 

variation in the pixel size of the layers produced is to study the effect of scale and achieve a 

scale suitable for the study area because over-shrinking the pixel size increases the cost of 

collecting field data while increasing processing time and data collection. Also, the large size of 

the pixels will cause merging and generalization and will make the ranking of places unrealistic. 

Therefore, the necessary care must be taken in the size of the pixels. Surveys on six 

neighborhoods including: Islamic Revolution, Valiasr, University of Tehran, Ghaem Magham, 

Behjatabad and Laleh Park and layers of air pollution, traffic, access to health services, sidewalk 

quality, access to green space and population density showed the use of local and global 

approach, Changes in pixel size and varying degrees of risk-taking can each have a direct and 

enormous direct effect on the results of the urban quality assessment process. With the change 

of each of the cases, while a significant change in the classification area in many cases occurs, 

the ranking of the regions also changed. In examining different approaches, using a degree of 

risk-taking of 0.7 and pixel sizes of 30 and 60 with a 5 * 5 filter has given better results. 

Therefore, due to the high sensitivity of the expressed variables and the direct effect of the 

weight of each layer, high care must be taken in selecting the variables and the weight of the 

experts. 

 

Conclusion 

Comparing the two approaches, it can be seen that in the local approach, in general, "completely 

undesirable" areas are more scattered in the center and southeast. While in the global method, 

the dispersion of "completely undesirable" areas does not have a fixed cumulative pattern in the 

area and its effect can be seen throughout the neighborhoods in the form of small and large 

spots. It is evident from the results that "Fully desirable" areas in this approach are mostly seen 

on the outskirts of parks and boulevards. According to the results, the highest percentage of 

"perfectly desirable" floor area compared to the area itself is related to conditions with a degree 

of risk of 0.7, 3 * 3 window and a pixel size of the input layers of 15 meters. 

 

Keywords: urban quality of life, multicriteria-spatial decision analysis, local and global 
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 چکیده

دار است. یی برخورامروزه با رشد روزافزون جمعیت و گسترش شهرها، ارزیابی کیفیت زندگی شهری از اهمیت باال
ص هزینـه ی آتی و تخصیهابرنامهن ویمناسبی را جهت تد اندازچشمو مدیران شهری  هاسازمانها به یابیارزاین 
ن ابی کیفیت زندگی شهری وجود دارد کـه از میـای مختلفی جهت ارزیهاروشبین دهد. دراینیمرا ها بودجهکرد 
توانــد ارزیــابی کیفیــت زنــدگی شــهری را یمگیری چنــدمعیاره روش اســتفاده ترکیبــی از تحلیــل تصــمیم هــاآن

ش ( ارائه دهد. در ایـن پـژوهش از روGISغرافیایی )جهای اطالعات یستمسو تکمیل  فردمنحصربههای باقابلیت
OWA  گیری چند معیاره است با دو رویکرد محلی و سراسـری در سـه درجـه یمتصمی مهم هاروشکه یکی از

 7*7و  2*3،2*3 یلترهـایفمتـر و اسـتفاده از  11و  31،02ندازه پیکسل به ا، تغییر 7/1، 2/1، 3/1پذیری یسکر
، ها روی شش محله شـامل: انقـالب اسـالمی، ولیعصـریبررسدف ارزیابی کیفیت زندگی شهری استفاده شد. باه

المت، سـهای آلودگی هوا، ترافیک، دسترسی به خـدمات یهالو پارك الله و  آبادبهجت، مقامقائمدانشگاه تهران، 
ی، تغییـر رگیری رویکرد محلی و سراسـرکاان داد بهجمعیت نش _رو، دسترسی به فضای سبز و تراکمیادهپکیفیت 

بسیار  ویر مستقیم تأثو یا جداگانه  توأم صورتبهتواند هرکدام یمپذیری یسکردر اندازه پیکسل و درجات مختلف 
ی در بنـدطبقهتوجـه در مسـاحت از موارد ضمن تغییر قابل هرکدامکه با تغییر طوریزیادی بر نتایج کار بگذارد. به

پذیری کیسـردرجـه  رد، رتبه مناطق هم دچار تغییر شد. در بررسی رویکردهای مختلف اسـتفاده ازبسیاری از موا
های میدانی به همـراه داشـته اسـت. یابیارزنتایج بهتری را نسبت به  2*2با فیلتر  11و  31 یکسلپو اندازه  7/1

یی در انتخـاب ه، باید دقت باالهر الی یر مستقیم وزنتأثشده و بنابراین با توجه به حساسیت باالی متغیرهای بیان
 متغیرها و وزن دهی کارشناسان صورت گیرد.
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 مقدمه

عمـده در منـاطق شـهری  طوربـههری ی، موضـوع ارزیـابی کیفیـت زنـدگی شـنیشهرنشـی اخیر با گسترش هاسالدر 
که این رشد سریع، در بیشتر موارد منجر به طوری(. بهFlacke,2015:10; Shahraki et al,2020:4است ) افتهیشیافزا
 ,Goesling & Firebaughگردیـده اسـت ) تیپرجمعدر شهرهای  ژهیوبهی در موضوع کیفیت زندگی شهری، عدالتیب

2004:137; Yin,2019:676)شـکوفایی،  روابـ ، بلکـه شـودینممحدود  کالبدی هاییژگیو تنها به . البته این موضوع
 چندبعدی از طرفی کیفیت زندگی مفهومی. دهدمی توضیح دارد وجود در فضاهای شهری که را یاشبکه الگوی و پویایی

(. این موضوع بـه Sabokbar & Hosseini,2021:5شهروندان است ) کلی است که هدف آن رفاه اقتصادی و اجتماعی
مکانی و نظارت بر وضعیت دسترسی شهروندان بـه خـدمات  لیوتحلهیتجزهمراه سیر افزایشی جمعیت پیر، نیاز به ارتقاء 

جمعیت  5121گزارش ساالنه سازمان ملل، تا سال  بر اساس (.Kim,2018:9از گذشته کرده است ) تریضرورمختلف را 
درصدی  31صد خواهد رسید. در همین زمان جمعیت فعلی روستایی ایران با کاهش حدود در 12شهری ایران به بیشتر از 

( که با توجه به United Nations Population Division,2018:21درصد کل جمعیت خواهد رسید ) 02و به کمتر از 
با توجه بـه رشـد طبیعـی  (، هم نینSoltani et al,2020:7نرخ باال و مثبت ساالنه مهاجرت به شهرهای بزرگ ایران )

(. بـا توجـه بـه Omidipoor et al,2019:183تهران خـواهیم بـود ) ژهیوبه شهرهاکالنجمعیت، شاهد رشد جمعیت در 
پدیده انبوهه شهری را برای  5131شهر تهران در سال شده از روند فعلی جمعیت در شهرهای ایران، کالنبینی انجامیشپ

. جمعیت تهـران از ظهـور آن ((United Nations Population Division,2018د کرد نخستین در ایران تجربه خواه
میلیون نفر رسیده است که یکـی  1.12( و به Hosseini et al,2016:14برابر شده است ) 213پایتخت تاکنون  عنوانبه

تر برابر بزرگ 033تختی تاکنون (. مساحت آن از آغاز پای0332در جهان است )مرکز آمار ایران، شهرهاکالنترین از بزرگ
هـای یابیارز(. Hosseini et al,2016:11; Ghasemi et al,2019:9یافتـه اسـت )افزایش لومترمربعیک 731شده و به 

با رشد جمعیت و مسـاحت ایـن  متناسبکه گسترش عدالت سالمت شهری،  دهدیمقبلی از کیفیت زندگی شهری نشان 
تهران این نابرابری وجود داشته کـه نمـایش ایـن نـابرابری را  انهگ 55همواره در مناطق  ی کهاگونهبهشهر نبوده است. 

حاصل از  اختالفات، ( نشان دادن اینAsadi-Lari et al,2013:236; Hosseini et al,2008:2021) سازدیمضروری 
ی بهداشتی تـابع هاسازمانو  هادولتآگاهی هر چه بیشتر  باع  محالت، ها در موضوع کیفیت زندگی شهری بینیابیارز
را در پـی دارد  شکاف طبقاتی در حوزه سـالمت کاهش مناسبی برای تخصیص منابع مالی جهت اندازچشمو  شودیمآن 
(Graham,2009:469 هم نین این .)در ادامـه، بـر کیفیـت زنـدگی  توانـدیمی توسـعه شـهری مشـخ ی و زیربرنامه

ی، ارزیابی و کسـب شـناخت کـافی از وضـعیت زیربرنامهبگذارد که الزمه این  ریتأثشهروندان و گسترش عدالت شهری 
 (.Asadi-Lari et al,2013:236; Mirzaei et al,2020:89; Corburn & Cohen,2012:21اســت )موجــود 
آنـالیز بـه پرسشـنامه و  تـوانیم ازجمله ردیگیمقرار  مورداستفادهی مختلفی برای ارزیابی کیفیت زندگی شهری هاروش
 ,Hassanzadeh et al,2016:62; Miremadi et al,2020:3ی آماری و مکانی اشاره کرد )افزارهانرمی آن در هاداده

Morasae et al,2012:32, بـودن  تیفیکیب دانستن بعد مکان، در بعضی مواقع تیاهمکمبه  توانیم( که از معایب آن
 ,O'donnell et alی داده )آورجمـعدر سطح منطقـه، محـدودیت در  هاداده، عدم توزیع صحیح شدهیآورجمعی هاداده

پرسشنامه و در برخی مواقع کم بودن جامعـه  سؤاالت(، پی یدگی پارامترهای ورودی، عدم درك صحیح مردم از 2007:8
هری اسـتفاده جهت ارزیابی کیفیت زندگی ش هاروش(. از دیگر 12 :0331ی و طالعی،آبادعباسآماری اشاره کرد )حسینی 

بـه  هرسـالی وابسته بـه آن، کـه نهادهای سازمان ملل و هاگزارشها در سطح جهانی و ملی است مانند سازماناز آمار 
(. ایـن روش نیـز عـالوه بـر Heart,2010:179) پـردازدیمارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در کشورهای مختلف 

 Sansom) شـودینمشامل  معموالًدر سطح محالت را  هادادهی که اونهگبهقرار دادن مکان، بسیار کلی است  تیاهمکم

& Portney,2019:479 شـدهدادهالگوهای توسـعه  کارگیریبه. دهدینمی محلی هاسازمانمناسبی را به  اندازچشم( و ،
  صـدق در یـک محـل خـاص باهمـان شـرای لیـبـه دلروش دیگر ارزیابی عدالت سالمت شهری است. این روش نیز 

را به همراه داشته باشد. روش دیگری که  شهرهاجامعیت الزم برای استفاده از الگوهای آماده در سایر  تواندینممشخص، 
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 از وسـیعی طیـف ارتباط بین برای است. این ابزار قدرتمند GIS از ی بافته است استفادهریگچشمی آن گسترش ریکارگبه
 قـدم (. درواقـع اولـینNykiforuk,2011:32ر حال فراگیر شدن است )د سرعتبهعمومی  بهداشت و سالمت یهاداده
 هااسـتیس وها برنامـه آن در که است مکانی آن در مؤلفه و بررسی هاشاخصکیفیت زندگی شهری، انتخاب ابعاد،  پایش
 اطالعـات یهاسـتمیس ، اسـتفاده ازکردهـایرو (. یکـی از ایـن0331:20ی و طالعی، آبادعباس)حسینی  شوندیم هدایت

 چنـد آمـاری لیوتحلهیـتجز و نقشـه از استفاده با جغرافیایی اطالعات یهاستمیساست.  هاپژوهش در( GIS) جغرافیایی
 یهاسـتمیس از . استفادهکندیم فراهم را عینیصورت به اطالعات ارائه پی یده هنگام مکانی رواب  بررسی امکان متغیره،
ی هاینابرابرشدن  انینماو  ترعیسر یریگمیتصم باع  بهداشتی مختلف موضوعات مکانی و نمایش جغرافیایی اطالعات
ی متعـددی هـاتیقابل جغرافیایی اطالعات یهاستمیسرغم اینکه یعل(. Fradelos et al,2014:211) شودیممکانی آن 

ره توانـایی الزم را نـدارد ی چنـد معیـاریگمیتصـمی مکانی دارد، در هادادهبرای ذخیره، مدیریت، تحلیل و بصری سازی 
(Jelokhani-Niaraki et al,2019:325 که برای رفع این مشکل رویکردهای )اریمعی چند ریگمیتصم( هMCDA با ،)

 شـودیم نظر گرفتهی در شرایطی که معیارهای متعدد و گاهی متناقض وجود دارد در ریگمیتصمدر  هاآنتوجه به قابلیت 
(Beydokhti et al,2019:58; Hosseini et al,2021:11.) هاتمیالگورو  هافنی از امجموعهه اریمعی چند ریگمیتصم 

 Jelokhani-Niaraki) دهدیمی ارائه ریگمیتصمی و ارزیابی مسئله بندتیاولوی، ریگمیتصمی مسئله ساختاربندرا برای 

& Malczewski,2015; Pourahmad et al,2015.) ــم ــد ریگمیتص ــمعی چن ــاتمیورالگه اری ــی دارد ه ی مختلف
Jelokhani-Niaraki & Malczewski,2015b:63; Boroushaki & Malczewski,2010a:68).) 

طور دقیق تعریف کـرد. یکـی ها را بهگیری چندمعیاره، ضمن شناخت خوب عناصر، باید آنتحلیل مسائل تصمیم منظوربه
ذهنـی تصـمیم گیـر و هم نـین  هـایگـرفتن اولویتن رگیری در نظمتداول تصمیم یهااساسی روش هایاز محدودیت
سـخت بـا هـا موارد، تعیین مقدار دقیق دادهدیگر در برخی . از طرفی ها استوتحلیلدر تجزیه پذیریریسکدخالت درجه 
عنوان یکـی از شـده بـهروش میانگین وزنـی مرتب شود.صورت کیفی و کمی در نظر گرفته مینتایج بهحتی و روبروست 

گیری دارا های ذهنی تصمیم گیر را در فرآیند تصمیمها و ارزیابیگیری که قابلیت در نظر گرفتن اولویتهای تصمیمروش
بینانـه خوش کـامالًبینی، از حالـت تنظـیم میـزان درجـه خـوش OWAی هـاتیمزاز  .(0330)رهنما و همکاران،  است
(ORness=1 تـا )ًبدبینانـه کـامال (ORness=0در مسـئله اسـ )ت (Malczewski & Rinner,2005; Eldrandaly, 

 گیرییمتصـم یهـاکارگیری روشبـه امروزهکند. یمعمل  GISو  MCDAصورت ترکیبی از این روش به(. 2013:26
رواج  یشـهر کیفیـت زنـدگی یابیـمختلف ازجمله ارز هایینهدر زمیی ایاطالعات جغراف یهابر سامانه یمبتن ارهیچند مع

 هاییاسـتارزیابی س جهتشدن به ابزار مهمی در حال تبدیل کیفیت زندگی شهریمطالعه ی که اگونهبه. پیداکرده است
 هاییو راهبردهـا یـا اسـتراتژ هایاستمسائل اجتماع، تدوین و پایش س بندییتها، درك و اولومکان یبندعمومی، رتبه

های شهری بکار گرفتـه ی محکه در ساخت و طراحی  این ابزار مهم از عواملی است .شهری است یزیرمدیریت و برنامه
 حـال،بااین (.Sadler et al,2019:63یر بسزایی بر دستیابی شهروندان به کیفیـت زنـدگی مطلـوب را دارد )تأثشود و یم

 یهـامراقبت بـه روبـرو اسـت. دسترسـی جغرافیایی و اقتصادی مسائلازجمله  مختلفی موانع با برابری چنین به دستیابی
شـامل دیگـر عوامـل  بلکـه شـود،ینم تعیین خدمات یهامحل برای دسترسی به یری مسافتگاندازه با تنهانه هداشتی،ب

 و جدیـدترین بـه لـذا دسترسـی (.Syed et al,2013:22باشـد )یم عمـومی، ترافیـک نیـز ونقـلحملهم ون سیستم 
 ها، امکانیازجمله شهردارمحلی  هاسازمانو  هاولتد به بهداشتی، یهامراقبت به دسترسی مورد در اطالعات ترینیقدق

 کار و تبع آن جمعیت، مؤثر توزیع ها،یرساختز گسترشازجمله  ی درازمدت توسعه شهرهابرنامهپیشبرد  برای یزیربرنامه
 و مسیرها مجدد هم نین طراحی و دارند کمتری دسترسی که مناطقی سالمت و بهداشت برایگسترش اماکن مربوط به

ی پـیش رو بـا دو هاشـاخصارزیابی کیفیت زندگی شهری با توجه بـه  مقاله، این است. در عمومیونقل حمل یهابرنامه
 بهبـود و اساسـی تغییرات ایجاد درواقعتهران موردنظر است.  1یی از منطقه هابخشسراسری و محلی در  OWAروش 

 بـا افـراد سـکونت به ترغیب برای راهکاری عنوانبه ندتوایم خدمات، به دسترسی سطح افزایش و محیطییستز شرای 

 از قشـر ایـن موردتوجه هاشاخص این فقدان دلیل به حاضر حال در که شود مناطقی در مناسب- اقتصادی اجتماعی سطح
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 است. نگرفته قرار شهروندان
 

 مبانی نظری
 مفهوم کیفیت زندگی شهری

 وشبختیخ مفهوم او حال،گرفت. بااینقرار می "خوب کار انجام" ای "خوب زندگی"درگذشته مفهوم کیفیت زندگی معادل
مالً کا و فقیر ثروتمند ار،بیم فرد مفهوم کیفیت زندگی برای یک که داشت اظهار و داد قرار موردبررسی مختلف افراد در را

مراه را به ه انی مختلفیتواند معمفهوم کیفیت زندگی برای افراد مختلف می که داشت اظهار خاص طوربه متفاوت است و
 نشده اسـت. امـروزه کیفیـتاستفاده تمبیس حدود قرن ای دارد و تاروند بسیار پی یده زندگی کیفیت داشته باشد. اصطالح

 در آن از اسـتفاده مـانع روشـن مفهـوم یـک فقدان اما است کرده به خود جلب را گذارانبسیاری از سیاست توجه زندگی
 پی یـده و چندبعـدی ،محـی  و انسان بین رابطه (. ازآنجاکه(Moghimian et al,2015:204است  شده هاگیریتصمیم
 مـورد در موضـوع تـرینمهم نبنابرای. دهد توضیح جامع روند یک در را رواب  این تواندنمی مطالعه زمینه فق  یک است
حـال بااین داردنـ خاصی تعریف که است اصطالحی زندگی اگرچه کیفیت. است آن هایشاخص و تعاریف زندگی، کیفیت

 .است دركقابل موضوعی
. (Petróczy et al,2021:33کنـد )می دشـوار را آن گیریانـدازه کـه دارد، وجـود زنـدگی کیفیت برای مختلفی تعاریف

ات و ( کیفیت زندگی را ادراك افراد از وضعیت زندگی خود با در نظر گرفتن انتظـار5103و همکاران ) 0کروکر مثالعنوانبه
 و انسـان توس  شدهدادهپاسخ هدفمند نیازهای مقدار عنوانبه را زندگی برخی محققین کیفیت کند.استانداردها تعریف می

بر اساس میزان بـد یـا  را زندگی . هم نین کیفیت(Costanza et al,2007:87. )کندمی تعریف مردم درك با ارتباط در
و همکـاران  5. اولنگـین(Martins et al,2008:11) شـودیما تعریـف هـآن زنـدگی محـی  و مردم خوب بودن وضعیت

 ( کیفیـت0310و همکـاران ) 3ای دانسته است. از دیدگاه بویرای و چند شاخه( کیفیت زندگی را موضوعی چند رشته5110)
 حـال،ینباا اسـت، شـدهتشکیل آموزشـی و بهداشـتی اجتمـاعی، محیطی،زیسـت سیاسی، اقتصادی، مؤلفه پنج از زندگی
 اقتصـاد هنـر، تفریح، ونقل،حمل جرم، بهداشت، مسکن، وهوا،آب های دیگری از جمله( مؤلفه5105و همکاران ) 1ادگرتون

 فرهنگـی، های اجتمـاعی،منظور از کیفیت زندگی شهری توجه به شـاخصی طورکلبه آموزش را مدنظر قرار داده است. و
کیفیت زنـدگی  شهری است، یریزی کیفیت زندگدر روند برنامه )کیفی( نیو ذه )کمی( محیطی و روانی در دو وجه عینی

 ,Taghvaee et alدر یک مکان برآیند عوامل مختلف در سطح یک ناحیه است که بر درك کلی از مکان داللـت دارد )

در  حی ،کمی م یهاشاخصوجود دارد.  و کیفی کمی دو رویکرد محیطی کیفیت یهاشاخص منظور تبیین. به(2013:47
 امکـان نـوین هـاییفناور کـهیطوربهگیـرد. یم قـرار و مورداسـتفاده شدهتعریف تخصصی و یرپذاندازه از ابعاد بسیاری

است که در حل بسیاری  یر کردهپذامکان را کمی مصادیق صوتی و دیگر آلودگی هوا، میزان آلودگی یری و ارزیابیگاندازه
 (.52:0311)حسینی و همکاران،تواند مؤثر واقع شود از مسائل می

این مشکالت بـه همـراه . شهری روبرو هستند مختلفی هایزمینه در مشکالت بسیاری با ویژه مراکز آنشهرها به امروزه
توانـد مـدت میآن در طوالنی اسـت کـه تـداوم آورده وجـود بـه شهرها برای باری زیان پیامدهای جمعیت سیر افزایشی
های سـال طـی. شهرها را به همـراه داشـته باشـد ناپایداری بر هشداری محیطی وزیست و اقتصادی اجتماعی، مشکالت

 ای کـهگونـهبه اسـت بـوده شـهری جغرافیای های پژوهشی درزمینه تریناساسی از یکی زندگی کیفیت گذشته موضوع
 اهمیـت دلیـل هبـ مهـم ایـن. است گرفته صورت مختلف شهرهای در زندگی کیفیت سنجش جهت ایگسترده مطالعات
 و مـدیریت در کارآمـد ابـزاری عنوانبـه آن نقـش و عمـومی هایسیاسـت پـایش در زنـدگی کیفیت مطالعات روزافزون
 مـدیریت در مهمـی رکن و توسعه اهداف از یکی شهری زندگی کیفیت بهبود اینکه به توجه با. است شهری ریزیبرنامه

                                                           
1 . Crocker 

2 . Ulengin 

3 . Boyer 

4 . Edgerton 
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 شـهری زنـدگی کیفیـت صحیح ابعاد سنجش یا گیریاندازه لذا است مختلفی یهاجنبه شامل و شودمی محسوب شهری
از محققـان  یاریبس .(12:0332است )رحمانی و همکاران،  نوین یهاروش و ابزارها ،هاجنبه با گسترده ایمطالعه نیازمند

شـناختی،  ینهم نـ و بلندمـدت ومـدت کوتاه هاییابیارز شامل دهی یپی و مفهوم چندبعد یزندگ تیفیکه ک اندیرفتهپذ
( یا چندین حیطه El Din et al,2013:62; Mao & Wang,2020) زندگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی عاطفی-روانی

 ;Ülengin et al,2001:327, Keles,2011از زندگی مانند کمیت، کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی و تسهیالت )

Biagi et al,2018:19اسـت  افـراد یهاارزشدرك  و انو وابسته به زمان، مک ینسب ( که(Wann-Ming,2019:27 .)
کیفیت زندگی یک عنصر مهـم در توسـعه پایـدار شـهری اسـت. بسـیاری از مطالعـات و مؤسسـات از منظـر پایـداری، 

اغلب برای ارزیابی قابلیت سـکونت و پایـداری  هاشاخص. این انددادهی عینی و ذهنی کیفیت زندگی را توسعه هاشاخص
از نگاه سازمان ملل متحـد، پیشـبرد برنامـه (. Shahraki et al,2020:52) گیرندشهری مورداستفاده قرار می هایمحی 

منوط به ارزیابی میزان کیفیت زندگی شهری و نمایش اخـتالف در جوامـع محلـی اسـت. نمـایش ایـن  ترسالمشهرهای 
ی شهرها، کشور را از راهبرد دستیابی به شـهرهای در سطح باالتر یعن تواندیمو مناطق شهری  هامحلهاختالف در سطح 

 از را یکی و پایش مداوم (. هم نین ارزیابیTsouros,2019:13است دورتر کند ) هادولت، که هدف اصلی تمامی ترسالم
این ، توس  مدیران شهری و نهادهای تصمیم گیر در هر کشور عنوان کرد، زیرا راهبردهاو  هابرنامهکنترل  مهم یهاجنبه

ی موردبررسـی قـرار دهنـد درسـتبهآینـده را  اندازچشـمتا نحوه عملکـرد قبلـی و  کندیممدیران کمک  به پایش مستمر
و  هامدل به متفاوت خود در حوزه ارزیابی کیفیت زندگی شهری، نیازهای به پاسخمنظور به یاجامعهدر هر  گریدعبارتبه

 دارد. نیاز یگذاراستیس مختلفی جهت یهابرنامه
و آنالیز شبکه به بررسی کیفیـت زنـدگی شـهری در شـهر ناپـل ایتالیـا  GIS( با استفاده از 5151کارپنتیری و همکاران )

عنوان معیـار اسـتفاده )مترو و اتوبوس( و تعداد مراکز درمانی به ونقلحملاز جمعیت، دسترسی به سیستم  هاآنپرداختند. 
 درمـانی و بهداشتی خدمات به ضعیف دسترسی از جمعیت محله، بخش زیادی از کهنشان داد  هاآنکردند. نتایج پژوهش 

 شـهری یزیربرنامـه هاییاسـتراتژ در طورجـدیبه توانـدیم روش ایـن و ناراضی هسـتند، شهر حومه در یژهوبه اولیه،
و  GIS( بـا اسـتفاده از 5103شود. سادلر و همکاران ) جامعه اعمال افراد برای زندگی، کیفیت باالی به دستیابی منظوربه

MCDA (AHPبه بررسی کیفیت زندگی شهری در شهر فلینت )در این بررسـی  هاآنایالت میشیگان آمریکا پرداختند.  0
سـرانه  ازجملهفاکتور در شش طبقه )کالس( استفاده کردند. یکی از این طبقات مربوط به عوامل محیطی است که  53از 

این عوامـل  ازجملههای اتوبوس، کاربری اراضی و شرای  خانه ازنظر استحکام )عمر بنا( اهیستگافضای سبز، دسترسی به 
در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که کمربند میانی شهر امتیاز باالتری نسبت به دیگر نقـاط شـهر دارد و  هاآناست. 

( بـا 5101کـیم و همکـاران ) باشـند.یمارا گانـه د 53فاکتورهـا  بر اساسمناطق شمال و شمال شرقی کمترین امتیاز را 
-Seoul Enhanced 2 نـام بـه جدیـدی جهت تعیین مناطق ضعیف ازنظر کیفیت زندگی شـهری روش GISاستفاده از 

Step در پژوهش خود با دو فاکتور مهم جمعیت و دسترسی شهروندان بـه مراکـز سـالمت و بهداشـت  هاآن .ارائه کردند
بـه  GIS( با استفاده از روش منطق فازی و 5101و همکاران ) وو .ل کره جنوبی توسعه دادندمدل خود را برای شهر سئو

 معیـار شـامل جمعیـت، 57از  هـاآن .ارزیابی کیفیت زندگی شهری، در شهرهای شانگهای، پکن و شنزن چین پرداختنـد
ی غیـر فسـیلی(، تعـداد هاسـوختك )عمومی، استفاده از انرژی پا ونقلحمل ، ترافیک شهری،هاجادهیفیت هوا، تراکم ک
ین شـهر ترسالمنتایج نشان داد که شهر شنزن  .جهت این ارزیابی استفاده کردند های چرخه تصفیه آب و غیرهیرساختز

فازی، شـاخص  GIS( با استفاده از 5101و همکاران ) زادهکاظم .نسبت به دو شهر دیگر بر اساس معیارهای موجود است
: ترافیک شهری، جمعیت، آلودگی صوتی، مراکز خدمات رسان و آلـودگی ازجملهی محیطی هااخصشهمبستگی موران و 

برای دو فصل زمسـتان و  هاآنیج پژوهش نتا .شهر تهران پرداختند 00و  1، 3هوا به ارزیابی وضعیت سالمت در مناطق 
نشـان  هـاآننتایج بررسی  .را داشتی موجود هاشاخصبر اساس  1بهار منتشر شد که حاکی از وضعیت نامناسب منطقه 

(، در 5101شده بهتر از زمستان و تابستان است. فلکـی و همکـاران )یبررسداد که فصل بهار و پاییز، وضعیت در مناطق 

                                                           
1 . Flint 
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بـه کیفیـت زنـدگی  مربوط محیطییستز هایینابرابر تهیه نقشه از محله شهر دورتموند آلمان، پژوهشی را باهدف 071
ی خـود ضـمن اسـتفاده از هاپردازشدر  هاآناین شهر انجام دادند.  یزی آیندهربرنامه هاییتاولو اییشناس شهری، برای

GIS ،Spearman rank correlationعوامـل محیطـی هم ـون فضـای سـبز،  از عوامل اقتصـادی، ، آزمون خی دو و
 ستفاده کردند. نتـایج نشـان داد کـه( اPM10و  NO2سال، نویز و آلودگی هوا ) 01تا  1، جمعیت بین ونقلحملسیستم 
به نابرابری در حوزه عدالت سالمت در محالت  منجر و دارند ارتباط باهم توجهیقابل طوربه محیطی یهاشاخصاکثریت 

ین وضـعیت را ترنامناسـبین و ترمناسـبشوند بر این اساس محالت جنوبی و مرکزی شهر بـه ترتیـب یممختلف شهر 
( بـا اسـتفاده از 5101، شـریتا و همکـاران )5101هر دارند. در پژوهش مشابه دیگری در سـال نسبت به سایر محالت ش

( Hotspotسیستم اطالعات جغرافیایی و آنالیز همسایگی با رویکرد محلی پارسل محور به استخراج نقاط کـم برخـوردار )
( بـا اسـتفاده از سیسـتم 5102همکاران )ازنظر کیفیت زندگی شهری در محالت شهر دورتموند آلمان پرداختند. پراسدا و 

تهران پرداختند.  ازجملهو آسیایی،  کشور آفریقایی 7شهر از  02اطالعات جغرافیایی به بررسی وضعیت عدالت در سالمت 
: جمعیت، وضعیت مصرف سیگار و دسترسی به خدمات بهداشتی اسـتفاده ازجملهدر این پژوهش از معیارهای متعدد  هاآن

ی موجـود را داشـت. هاشـاخصسالمت شهری با توجـه بـه  عدالت ج حاکی از وضعیت نامناسب تهران ازنظرکردند. نتای
کردنـد. بـر  تأکیـدبر لزوم هماهنگی برنامه جامع سالمت شهری تهران با توجه به نیاز روز و جمعیـت آن  هاآنهم نین 

العات جغرافیایی به ارزیابی عدالت سالمت در ( که با استفاده از سیستم اط5111اساس پژوهش اسدی الری و همکاران )
ی هاشـاخصتهران دارای سطح کیفیـت زنـدگی پـایینی بـر اسـاس  1گانه شهر تهران پرداخته است. منطقه  55مناطق 

گانـه تهـران در وضـعیت نـامطلوب )وضـعیت زرد در  55های منـاطق یبنددسـتهمحیطی اسـت و در یستزاجتماعی و 
در این پژوهش از معیارهایی هم ون جمعیـت، درآمـد خـانوار، دسترسـی بـه خـدمات  هاآنست. ی( قرارگرفته ابندطبقه

( بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات 5111رویتـرو ) بهداشتی و درمانی، هزینه خانوار برای سالمت در ماه اسـتفاده کردنـد.
رزیـابی سـند راهبـردی کشـور جغرافیایی و تحلیل همسایگی و معیارهای جمعیت و دسترسی بـه خـدمات سـالمت بـه ا

اجرایی شده است نتوانسته به باالتر رفتن کیفیت زندگی  0332یی که از سال هابرنامهکاستاریکا پرداخت. نتایج نشان داد 
که کیفیت زندگی شهری در این کشور با توجه به توسعه شهر و افـزایش جمعیـت، طوریشهری این کشور کمک کند به

هـای پیشـین طور کـه در مـرور پژوهشدهد. همانیمنشان  قی که برنامه اجرایی شده است راسیر کاهشی را برای مناط
بیان شد مقایسه کیفیت زندگی شهری در سطح محلی و سراسری در منطقه موردمطالعه کمتر موردبررسی مکان محور با 

مشخص باهدف پر کردن بخشـی از طور گیری چندمعیاره قرارگرفته است. در این پژوهش بههای تصمیماستفاده از روش
شده به ارزیـابی کیفیـت زنـدگی شـهری در خأل موجود در مطالعات مربوط به کیفیت زندگی شهری با رویکردهای اشاره
متر موردبررسی  11و  31، 02ی هااندازهها در بخشی از محالت منطقه شش تهران پرداخته خواهد شد. هم نین پیکسل

 قرار خواهد گرفت.
 

 موردمطالعهمحدوده 

در دامنـه جنـوبی  جهـان سـطح در بـزرگ شـهر نوزدهمین و آسیا غرب در شهر ترینتهران پایتخت کشور ایران، بزرگ
 بـه را شـهر روز معیتج تهران، از خارج و داخل دروآمد رفت با ،مردم روزانه ورود کوه البرز و شمال ایران واقع است.رشته
طقـه اسـت کـه من 55(. ایـن شـهر دارای Faraji Sabokbar et al,2016:87) دهدیم افزایش نفر میلیون 02 از بیش

(. ایـن منطقـه 0شده است )شـکل ترین مناطق مهم شهر تهران است که در مرکز شهر واقعیکی از مهممنطقه شش آن
مقـام د و قائمآبـاعصر، میدان انقالب اسـالمی، ایرانشـهر، پـارك اللـه، بهجتمحله شامل: دانشگاه تهران، ولی 1دارای 

(. این منطقـه 0333شود )شهرداری تهران، یمدرصد از سطح شهر تهران را شامل  3/5فراهانی است که درمجموع حدود 
بـرای فعالیـت  هـرروزه ( و جمعیت متغیری که0332نفر )مرکز آمار ایران،  520311با دارا بودن جمعیت ساکن، در حدود 

 ترین بخش در هسته مرکزی شهر تبدیل کرده است.مهم ن را بهکند آیمآموزش و اداری به آن مراجعه 
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 (موردمطالعه محالت -ج ناحیه-ب شهرداری شش منطقه و تهران -الف) موردمطالعه منطقه و تهران. 1 شکل شماره

 

 روش پژوهش

ابتدا منابع موجود  ،یابیارز یارهایعم ابانتخ یبرا(. 5)شکل  این پژوهش شامل چهار فاز جداگانه است که در فاز اول معیارها انتخاب شدند
م یک، تراکتراف شش الیه شامل: در هادادهدر نهایت این  ی شد.آورجمعفت و سپس نظرات کارشناسان موردبررسی قرار گر نهیزم نیدر ا

ی شد. سپس آورجمع روها و آلودگی هوا در یک پایگاه دادهیادهپجمعیت، دسترسی به فضای سبز، دسترسی به خدمات سالمت، وضعیت 
ـاز یمالیه را نشان  ( وزن هر0ی هر الیه محاسبه گردید. جدول )هاوزن 11/1با ضریب ناسازگاری  AHPبا استفاده از روش  دهـد. در ف

ـابه ترتیب  هرکدامها یهالبه دست آمد که این  11و  02،31های هایی به اندازهیکسلپهای رستری با یهالدوم  و  311، 552ی هاحتمس
ـیدن بهمی آن با توجه به مساحت هر هااندازههای مختلف و یکسلپگیرد. این تغییر در اندازه ی را در برمیمترمربع 3111 انـدازه حله و رس

ـیدن بـه های تولیدشده، بررسی اثر میهالپیکسل مناسب برای منطقه مطالعاتی محاسبه شد. علت این تنوع در اندازه پیکسل  ـاس و رس قی
ی آورجمعها ضمن باال بردن زمان پردازش و یکسلپازحد اندازه تر شدن بیشناسب برای منطقه مطالعاتی است زیرا کوچکیک مقیاس م

 ای را به همراه دارد.بینانهشود و نتایج غیرواقعیمی میدانی هادادهی آورجمعهای ینههز، موجب افزایش هاداده
 

 قطعیت( =عدم08/0) هاها و وزنالیه .1شماره  جدول

 ردیف هاالیه وزن

 0 آلودگی هوا 011/1

 5 ترافیک 130/1

 3 رویادهپکیفیت  011/1

 1 دسترسی به خدمات سالمت 112/1

 2 تراکم جمعیت 131/1

 1 دسترسی به فضای سبز 551/1

 هاوزنمجموع  0

 

وتحلیل یـهتجزدرواقع روشی اسـت کـه در آن  OWAهای معیار اعمال شد. یهالبا رویکرد محلی بر روی  OWAدر فاز سوم، الگوریتم 
یـک رویکـرد ترکیبـی  OWAگیرد. درواقـع روش یمحل صورت چند معیاره بر اساس معیارهای متعدد و متناقض و انتخاب بهترین راه

ـازی هامجموعـهاما کاربرد آن فق  محدود به  است یفازیافته روش توسعهاست. این روش  MCDAمبتنی بر ریسک در  نیسـت. ی ف
ـات مختلفـی از خطـر  داروزنگیری بـولین و ترکیـب خطـی یمتصـمیگر این روش مفهوم جدیدی از توسـعه روش دعبارتبه کـه درج
ـا AND صورتبهبدبینانه که در منطق بولین  شدتبههای مختلف، از حالت یاستراتژ OWAپذیری( را در خود دارد. عملیات یسکر) ، ت

ـین درجـه یسکردهد. تنظیم میزان یمشود را توسعه یمتعریف  ORصورت منطق بولین به بینانه که درحالت خیلی خوش پذیری با تعی
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ORNESS ( 3شکل از عدد صفر تا یک است .)تصمیم  هرگونهیگر درصد خطر )ریسک( تصمیم گیر یک عامل مهم در اتخاذ دعبارتبه
ـا ریسـک طورمعمول نتایج منگیری با نگرش ریسک کمتر، بهیمتصماست.  فی را بسیار بیشتر خواهد کرد و در مقابل اتخاذ یک تصمیم ب

 بیشتر به همراه خواهد داشت. مراتببهبسیار، پیامدهای مثبت را 
 

 
 OWA تمیالگورمراحل اجرای  .2شماره شکل 

 

وابـ  زیـر اسـت صـورت رمطرح شد. کـه معادلـه کلـی و روش اجـرای آن به 0311برای اولین بار توس  یاگر در سال  OWAروش 
(Kiavarz & Jelokhani-Niaraki, 2017:) 

 
 (0رابطه )

0a  1 2

1

( , ,..., )
n

i i i in j ij

j

OWA a a a v z


 

1 (5) رابطه 2[ , ,..., ]; [0,1]n jV v v v v  

 (3) رابطه
1 2 1 2, ,..., ...i i in i i ina a a Z Z Z    

n  ،تعداد معیارهاv شده و ی مرتبهاوزنZ شده معیارهاست.ارزش مرتب 
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 و مفاهیم آن ORNESSروابط بین مقادیر مختلف  .3شماره شکل

 

 

 

 
 شدهاستفادهمعیارهای  .4 شماره شکل

 OWA مراحل الگوریتم

 استانداردسازی معیارها

د تبـدیل کل استاندارشیری شده باشد، نقشه معیارها باید به گاندازههای متفاوتی یستمساز معیارها ممکن است در  هرکدامکه که ییازآنجا
ـتمناسب است  هاآن یب برای معیارهایی که مقادیر ماکزیمم و یا مینیممبه ترتکه  2و  1شود. که برای این تبدیل رواب   قـرار  فادهمورداس

 نرمال نشده(،) یراستانداردغمقدار معیار در حالت  ikbکه در آن گرفت.
max{ }ikb وmin{ }ikb

ـاکزیب به ترت  ـیمم مقدار م یمم و مین

k ،امین معیارkr بازه معیارk  ،امika  یـب تبـه ترمقدار معیار استانداردشده که عددی بین صفر و یک اسـت کـه عـدد صـفر و یـک
 حداقل و حداکثر موردنظر برای معیار است. دهندهنشان

max (4رابطه ) { } min { }k i ik i ikr b b  

min (5رابطه ) { }ik i ik
ik

k

b b
a

r




 

}max (6رابطه ) }ik ik
ik

k

b b
a

r




 

 Local OWAروش 

ـتری طوریاست. به شده است. اساس این روش برحسب تعیین همسایگینشان داده 5در شکل  local OWAروش  کـه در حالـت رس
ـاوتی شـود کـه Local rangeی محلی )هابازهتواند منجر به یمی مختلف هااندازهوجود کرنل )فیلتر( در  ـابازهیجـه ایـن درنت( متف ی ه

ـبه برای هـر کرنـ MINو  Range ،MAXاین روش مقادیر  آید. دریمهای مختلفی به دست  ikzمتفاوت، ل )فیلتـر( جداگانـه محاس
پارامترهای ذکرشـده  Global OWAکه روش یدرحالآید. یمشود و با تغییر محل کرنل روی الیه رستری، مقادیر متفاوتی به دست یم

ـاوزن شـود.یمصـورت ثابـت وارد طور جداگانه محاسبه و در معادالت برای همان معیار بهبرای هر معیار به  Localشـده در ی مرتبه

OWA بر اساس پارامتر ی محلی هاوزنیت درنهاآید. یمشود به دست یممحاسبه  3که خود از رابطهLocal Weight  ـاوزنو ی ه
ـیت اصـل OWAشود. در رویکـرد محلـی الگـوریتم یممحاسبه  Local weight scoresشده باهم ترکیب و مرتب  محـدوده، حساس
به ایـن  معیارها وزن وابستگی به توجه با شود، که این حساسیتیم استفاده OWA محلی روش توسعه برای اصلی هوممف یک عنوانبه

 :شوندیم استاندارد مقابل صورتبه محلی طوربه معیار هر کند. مقادیریممعیارها حاصل  پارامتر، اعداد مختلفی را برای وزن
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 (3رابطه ) (1رابطه ) (7رابطه )

, ,max { } min { }q q q

k i q ik i q ikr a a  ,max { }q q

i q ik ikq
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 (05رابطه ) (00رابطه ) (01رابطه )

,min { }q q
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در معادله باال
qOWA ارزش کلیOWA  در همسایگیq باشد.یم 

q

kv ـایگی وزن مرتب ، و qشـده محلـی بـرای همس
q

ku ارزش

 ن معیار است.امیkبرای  qشده در همسایگی صورت مرتبمعیارهای محلی به

 

 هاافتهبحث و ی
ی هالـهمحی از تعـدادشده، دو رویکرد سراسری و محلی برای ارزیابی کیفیـت زنـدگی شـهری در اشاره قبالًهمانطورکه 

تغییـر  و 1/7و  1/2، 1/3پذیری یسـکرشهرداری تهران استفاده شدند. در رویکرد سراسری، الگوریتم با درجات  1منطقه 
یـز ضـمن تغییـر در درجـات متر چرا شد. در رویکـرد محلـی ن 11و  31، 02 هایبه اندازههای ورودی یهالاندازه پیکسل 

ای بر 7*7و  2*2، 3*3متحرك به ابعاد  های ورودی همانند روش سراسری، از پنجرهیهالاندازه پیکسل  پذیری ویسکر
درجـه  ،یورود هاییـهال کسـلیدر انـدازه پ ریـینشان داد کـه تغ جینتااعمال الگوریتم در محدوده محلی استفاده گردید. 

محـالت  یبندرتبه یبقات مختلف و حتدر مساحت ط رییتوأم، منجر به تغ ایو  یصورت تکبه لتر،یو اندازه ف پذیرییسکر
 دهد.یمبه مساحت هر محله را نشان  "طبقه مطلوب"، درصد مساحت 3و  5جداول  .شودیم

 

 به همراه درصد نسبت به مساحت هر محله . مساحت طبقه مطلوب2جدول شماره 
%(60 m) %(30 m) %(15 m) 11 یکسلپ 

 متری
 31 یکسلپ 

 یمتر
 02یکسل پ

  یمتر
درجه 

 پذیرییسکر

(ORness) 

 نام محله

13/1 27/1 1/30 37511 31311 010521 3/1 

 دانشگاه تهران
05/7 17/1 1/32 011111 011111 010352 2/1 

37/7 01/7 73/7 011111 012311 003111 7/1 

11/0 07/0 01/0 50111 01111 07221 3/1 

20/3 33/3 31//5 21111 20311 12311 2/1 

 7/1 71121 11111 11111 23/1 35/1 50/1 انقالب اسالمی

71/3 33/3 01/01 011111 31311 012172 3/1 

00/01 53/01 52/05 011111 011511 051121 2/1 

 7/1 031752 001111 001111 11/05 20/00 20/00 ایرانشهر

55/02 21/03 13/01 553511 031111 511221 3/1 

15/51 12/03 10/51 315111 535211 533111 2/1 

 7/1 310321 532511 301111 51/23 03/51 10/50 پارك الله

73/5 50/5 01/5 50111 07011 01112 3/1 

11/1 35/2 75/2 1111 12311 11352 2/1 

 7/1 13321 11111 21111 11/1 11/1 21/1 هجت آبادب

10/1 10/1 31/1 33111 31111 31352 3/1 

55/7 25/1 15/7 11111 21211 13111 2/1 
 مقامقائم

15/7 15/7 55/1 11111 71511 73111 7/1 
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ه ورودی و افـزایش درجـهای یـهالشده است، با فرض ثابت بـودن انـدازه پیکسـل نشان داده 2 گونه که در شکلهمان
در تمامی محالت افزایش داشته اسـت. الزم  "مطلوب کامالً"بقات ط، مساحت 7/1و سپس  2/1به  3/1پذیری از یسکر

و  اللـه پذیری، بیشترین درصد مساحت مطلوب به ترتیـب بـه محـالت پـاركیسکربه ذکر است که در تمامی درجات 
در نظـر گـرفتن ثابـت و  11 و 31بـه  02از  ،یورود هاییـهدر اندازه ال رییغتبا  یاز طرف اختصاص داشته است. ایرانشهر
 .اسـتابتی نداشـته و سـیر ثـشـده  رییـطبقات ازجمله طبقه کـامالً مطلـوب دچـار تغ هی، مساحت کلپذیرییسکدرجه ر

 دهد.یکاهش را نشان م یو گاه شیافزا یکه گاهطوریبه
 

 
 7/0و  5/0، 3/0های  ORnessویکرد سراسری در با ر OWAاجرای الگوریتم  .5 شماره شکل

 

در نقشه عـدالت سـالمت شـهری  "طبقه مطلوب"نتیجه این مطالعه که تغییر مقیاس اثر چشمگیری در میزان مساحت  
تغییـر نتـایج  مسـئلهبـه  .MAUP (Malczewski, 2015; Arcaya,2016شـود )یمشناخته  MAUP عنوانبا دارد، 
پـردازد. هم نـین مطالعـه یمبر اثر تغییر مقیاس )تعداد، انـدازه و شـکل واحـدهای فضـایی(  گیری مکانییمتصمتحلیل 

شده اسـت نشـان داد مکانی پرداخت گیرییمتصم مشابهی که به ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش تحلیل
  0مال وسـکیو  آرکایـا (. ,2017Tom) محیطی شهر داردیستز عدالت یر باالیی در خروجی و یا نقشهتأثمقیاس  که تغییر
گیری و یمتصـم یزی،ربرنامـه هـای مختلـف، امکـانیاسمقکیفیـت زنـدگی شـهری در  عـدالت نقشه که کنندیم بیان
گیری در یمتصم، مثالعنوانبهسازد. یم فراهم را تهران شهر مناطق و هایهناح محالت، مختلف سطوح در گذارییاستس

های یکسـلپتـر و بـه طبـع یجزئتر هسـتند، نیازمنـد اطالعـات ایسه با مناطق تهران کوچـکسطوح محالت که در مق
توسـ   تواننـدیم هـای مختلـفیاسمقیدشـده در تولی هانقشـهلـذا  باشـد.یمی نقشه عدالت شـهرتر در تعیین کوچک
 الت سالمت برخوردارنـد،از کمترین عدکه  یی و بهبود نواحیشناسا یبرا مختلف تقسیمات شهریح ودر سط هایشهردار

ییرپذیری میزان عدالت سـالمت شـهری بسـیار بیشـتر از حالـت تغ. در رویکرد محلی، نوسان تغییرات یا بکار گرفته شود
کاسته شده و بـه  "مطلوب کامالً"سراسری است. الزم به ذکر است که با افزایش اندازه پنجره محلی، از مساحت طبقات 

 کمتر در سالمت تواند همپوشانی بیشتر مناطق نامناسب )عدالتیمدیده است که دلیل آن مساحت سایر طبقات افزوده گر
یافته یگر ممکن است با افزایش اندازه فیلتر، بازه محاسبه وزن محلی افزایشدعبارتبه .شهری( با پنجره فیلتر عنوان کرد

 که دریافت توانیم رویکرد دو مقایسه از .تکه این خود منجر به افزایش مساحت محالت با طبقات نامناسب گردیده اس

                                                           

1 . Arcaya & Malczewski 
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کـامالً "منـاطق  اما .اندشدهپراکنده بیشتر شرق جنوب و مرکز در "نامطلوبکامالً "مناطق  یطورکلبه محلی، رویکرد در
 روش در کـهیدرحال .ندارنـد مشخصـی جهـت و ثابت الگوی کهینحوبه داشته پراکندگی تصویر جای همه در "مطلوب
 سراسـر در را آن اثـر توانیم و ندارد منطقه سطح در ثابتی تجمعی الگوی "نامطلوبکامالً " مناطق پراکندگی سراسری،
ها پارك حواشی در بیشتر رویکرد این در هم "مطلوبکامالً  مناطق" .کرد مشاهده ریزودرشت یهالکه صورتبه محالت

 مسـاحت به نسبت "مطلوبکامالً " طبقه مساحت درصد ینبیشتر 3جدول  یهاداده بر اساس .شودیم مشاهده بلوارها و
 .اسـت متـر 02 ورودی هاییـهال پیکسل اندازه و 3*3 پنجره ،1.7 پذیرییسکر درجه با شرایطی به مربوط منطقه، خود
مطلـوب از  کـامالًشود، در سناریوهای محلی، ضمن کشیده شـدن منـاطق یمدیده  1و  7، 1ی هاشکلطور که در همان
محلـه ایرانشـهر  3ی جدول هادادهبر اساس  .در بعضی مواقع کاسته شده است هاآنها به سمت داخل، از مساحت یهحاش

، نسبت به مساحت خود را دارد، که در قیاس با رویکرد سراسری که محله "مطلوب کامالً"باالترین درصد مساحت طبقه 
 .را ارائه کرده استرا داشته نتایج متفاوتی  رتبهپارك الله در آن باالترین 

 

 ختلف(م یکردهایهر محله در رو یهانی)رنگ سبز بهتر یمحل کردیدرصد طبقه مطلوب در محالت مختلف با رو .3شمارهجدول 
 پذیرییسکردرجه  اندازه پنجره فیلتر متر() یکسلپاندازه  مقامقائم آبادبهجت پارك الله شهریرانا انقالب اسالمی دانشگاه تهران

11/1 31/1 15/0 21/01 13/1 13/2 02  
3 

 
 
 
 
 
 
 3/1 

13/2 52/1 12/7 11/05 15/1 03/03 31 

15/1 21/1 00/01 51/01 31/1 11/02 11 

37/1 12/1 11/3 21/51 13/53 13/52 02  
3 11/1 11/1 31/1 11/1 37/3 15/7 31 

11/5 11/5 37/1 10/50 01/00 12/01 11 

10/0 15/5 15/3 51/51 12/01 15/01 02  
7 11/1 15/1 15/1 12/02 30/53 52/51 31 

11/1 71/1 33/2 72/03 01/51 12/51 11 

35/2 50/1 13/1 01/02 07/3 33/01 02  
3 

 
 
 
 
 
 
2/1 

23/2 11/1 52/00 10/01 07/3 21/02 31 

23/1 25/01 11/00 70/02 31/1 52/03 11 

11/7 51/02 71/51 33/53 31/31 71/53 02  
2 17/31 11/31 11/57 27/31 22/51 11/53 31 

11/3 01/03 71/35 11/51 27/01 17/51 11 

20/31 71/55 31/03 11/51 15/03 32/03 02  
7 15/1 11/02 51/52 37/51 12/31 33/33 31 

11/2 23/07 10/51 12/50 37/53 53/33 11 

13/03 05/51 35/51 31/01 17/05 11/01 02  
3 

 
 
 
7/1 
 

21/51 11/23 11/51 52/07 11/01 12/01 31 

77/05 17/51 53/31 31/01 73/02 11/51 11 

31/51 11/21 11/11 03/57 11/31 13/31 02  
2 15/11 31/21 21/33 11/53 10/51 27/57 31 

21/57 37/11 51/20 11/31 15/50 11/53 11 

20/31 00/53 32/01 75/53 12/51 11/55 02  
7 17/51 52/11 02/13 12/51 13/31 13/31 31 

35/53 13/33 51/13 21/57 10/37 53/32 11 
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 3/0پذیری یسکربا رویکرد محلی با درجه  OWAاجرای الگوریتم  .6شکل شماره 

 

 
با رویکرد محلی با  OWAاجرای الگوریتم  .7شماره  شکل

 5/0پذیری یسکردرجه 

 
با رویکرد محلی با  OWAاجرای الگوریتم  .8مارهششکل 

 7/0 یریپذیسکردرجه 

 

 گیرینتیجه
ی تحلیـل و سراسـر یمحلـ کـردیبـا دو روتحقیق حاضر به مقایسه نقشـه ارزیـابی کیفیـت زنـدگی شـهری تولیدشـده 

های ای محلی، درجـههی در پنجرهو سراسر یمحل هایدهند که روشپردازد. نتایج نشان میگیری چندمعیاره میتصمیم
کننـد کـه های مختلفی را برای کیفیت زندگی شهری تولید میهای مختلف، نقشهپذیری و هم نین اندازه پیکسلریسک

تـوان (. با مقایسه محـالت میMalczewski & Rinner, 2015:605کند )مطالعات پیشین نیز این واقعیت را تأیید می
شده است. ایـن نتـایج خـود لوب متفاوتی با تغییر در هر یک از پارامترها حاصلدریافت که در یک محله، درصد طبقه مط

های محلی مشی مدیران قرار گیرد هم نین با توجه به اینکه روشریزی و ترسیم خ گیری، برنامهتواند مبنای تصمیممی
های گـردد کـه ابتـدا نقشـهشـنهاد میهای مکانی با جزئیات باال و درنتیجه هزینه و زمان بیشتری هستند، پینیازمند داده

ها پایین بوده و یا با واقعیت تناسب که دقت نقشهکیفیت زندگی شهری بر اساس رویکرد سراسری تولید شوند و درصورتی
دوراز واقعیت به نتایج های محلی استفاده گردد. زیرا استفاده نادرست از رویکردها ضمن ارائهباالیی نداشته باشند، از روش

انداز آینده را دچار اختالل خواهد کرد. ها و چشمریزیها و زمان زیاد خواهد شد که به دنبال آن برنامهجب صرف هزینهمو
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را از  یو درك بهتـر دنـریگ قرار مورداستفاده یشهر مختلف حوسط در تواندیم قیتحق نیا در شدهگرفته بکار یهاروش
گـردد از عنوان مطالعـات آتـی پیشـنهاد میدر نهایت بـه. آورندفراهم  یشهر رانیمد یبرا یشهر یزندگ تیفیک  یشرا
گیری چندمعیاره محلی و سراسری با معیارهای بیشتر استفاده و نتایج با یکـدیگر مقایسـه شـوند. ی دیگر تصمیمهاروش

جغرافیـایی  طور مشـارکتی بـا اسـتفاده از اطالعـاتتوان هر دو روش ارزیابی کیفیت زنـدگی شـهری را بـههم نین می
 های نوین شهری در بستر وب و موبایل اجرا نمود.داوطلبانه به همراه فناوری

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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